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INSTYTUT  ZOOTECHNIKI 
PAŃSTWOWY  INSTYTUT  BADAWCZY 

NATIONAL  RESEARCH  INSTITUTE  OF  ANIMAL  PRODUCTION 

 
Balice, 15.09.2021r. 

 

Zaproszenie do składania ofert 

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą przy ul. Sarego 2, 31-047 Kraków 

zaprasza do złożenia oferty na 

„PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU oraz 

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU: 

1. INSTYTUTU ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO (CENTRALA) 

2. INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY 

KOŁUDA WIELKA (SPORZĄDZAJĄCEGO SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIE FINANSOWE) 

3. INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY 

PAWŁOWICE (SPORZĄDZAJĄCEGO SAMODZIELNIE SPRAWOZDANIE FINANSOWE) 

4. ŁĄCZNE SRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK WYMIENIONYCH W PKT1-3.” 

Termin zakończenia badania: nie później niż do 10 kwietnia roku następnego po roku, za które 

przeprowadzane jest badanie sprawozdania finansowego. Wymagane jest sporządzenie sprawozdań z 

badania rocznego sprawozdania finansowego odrębnie dla jednostek wymienionych w pkt. 1-4 

zaproszenia do składania ofert. 

Oferta, oświadczenia i informacje powinny być podpisane przez te osoby, które są uprawnione do 

występowania w imieniu firmy (np. w przypadku spółki przez wymienione w Dziale 2 Krajowego Rejestru 

Sądowego).. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inne osoby niż upoważnione do 

reprezentowania oferenta, wymagane jest załączenie pełnomocnictwa. Każda strona oferty winna być 

ponumerowana i zaparafowana. 

 

Oferent winien posiadać uprawnienia i doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w instytutach 

badawczych lub uczelniach będących jednostkami sektora finansów publicznych. Oferent winien także 

zatrudniać osoby posiadające uprawnienia do wykonywania czynności biegłego rewidenta określone w 

ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. 

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1415, z p.zm.). 

 

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty w postaci oryginałów lub kopii potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby: 
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- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

- aktualne zaświadczenie o wpisie firmy na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych, 

- oświadczenie firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta mającego przeprowadzić 

badanie o spełnieniu warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym 

sprawozdaniu finansowym, zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. 

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z 24 sierpnia 2017 r., 

poz. 1579), 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z (tekst jednolity z 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579), 

- informacja o dotychczasowym doświadczeniu oferenta w badaniu sprawozdań finansowych 

państwowych osób prawnych w okresie ostatnich 5 lat (w szczególności wykaz podmiotów, w 

których sprawozdanie finansowe badał oferent lub biegły rewident), 

- informacja o zagwarantowaniu wyznaczenia do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego kluczowego biegłego rewidenta, wpisanego do rejestru biegłych rewidentów, 

który zna specyfikę działania instytutów badawczych, w tym zasady rozliczania środków 

publicznych, 

- zobowiązanie firmy audytorskiej do zawarcia umowy na badanie sprawozdania finansowego w 

terminie zaproponowanym przez Instytut, 

- krótki opis firmy oraz metody badania. 

Oferent powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzeźroczystym opakowaniu, zamkniętym w sposób 

trwały. Na kopercie winien znajdować się adres oferenta, a koperta powinna być zaadresowana w 

następujący sposób: 

 

Nazwa i adres firmy do korespondencji 

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy ul. 

Krakowska 1, 32-083 Balice 

oferta na „PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

INSTYTUTU ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO 

ORAZ JEGO ZAKŁADÓW DOŚWIADCZALNYCH”  

2021-2022 

NIE OTWIERAĆ!!! 
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Ofertę należy złożyć NA WSKAZANY POWYŻEJ ADRES nie później niż do dnia 30 października 
2021 r. 
 
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do sekretariatu Instytutu Zootechniki - 
Państwowego Instytutu Badawczego ul. Krakowska 1, 32-083 Balice 

 
Wyboru Oferty dokonuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
Wybrany Oferent zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. 
 
 

 
 
Główny księgowy      Dyrektor 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- formularz oferty - załącznik nr 1, 

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - załącznik nr 2, 

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - załącznik nr 3, 

- dane o Instytucie Zootechniki - Państwowym Instytucie Badawczym pomocne przy wycenie oferty na badanie 

sprawozdań finansowych - załącznik nr 4. 
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